المتـحـدة لـألوراق المـاليــة
United Securities Co.

شركة فلسطين للتامين ()PICO
ملخص البيانات المالية خالل الربع األول 8102

Research Department
Tel: 00970-2-2423090
research@united.ps

بيانات السهم :
)(USD

سعر االغالق *

3.01

القيمة السوقية

18.06M

اعلى سعر 28/اسبوع
ادنى سعر 28/اسبوع
%20.45
اسهم الحرة %
5.25
ميرر الربحية ()P/E
2.26
القيمة الدفترية ()B.V
1.33
القيمة السوقية  /القيمة الدفترية
توزيعات النقدية /القيمة السوقية 13.29%
-

نبذة عن الشركة:
تأسست شركة فلسطين للتامين ()PICOفي العام  ،9114وتم إدراج أسهم  PICOفي بورصة فلسطين بتاريخ
 .10/05/2010فيما يبلغ رأس مال الشركة المدفوع  6,000,000دوالر امرييي.
ملخص األداء المالي:
تشير بيانات شركة فلسطين للتامين ( )PICOكما في  8392\31\19إلى أن صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت
 316,613دوالر امرييي  ،مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار  1,003,372دوالر امرييي للفترة نفسها من
العام  8392بانخفاض بلغت نسبته .-68.45%أما مجموع الموجودات فقد بلغ  42,593,052دوالرا امرييي بعد أن كان
 41,385,921دوالر امريكي في نهاية العام  8392بارتفاع بلغت نسبته  .2.92%وبلغ مجموع المطلوبات
29,047,453دوالر امرييي بعد أن كان  28,047,414دوالر امرييي نهاية العام  8392بارتفاع بلغت نسبته .3.57%
أما مجموع حقوق المليية فقد بلغ 13,545,599دوالر امرييي بعد أن كان 13,338,507دوالر امرييي في نهاية العام
 8392بارتفاع بلغت نسبته .%9.11
ملخص أداء السهم:
أغلق سهم شركة فلسطين للتامين ( )PICOخالل الربع األول  8102على  1010دوالر امرييي  ،حيث بلغ حجم التداول
عليه  1سهم بقيمة  1دوالر .تشيل األسهم الحرة نسبة %20.45من مجموع األسهم الميتتبة.

*السعر كما في تاريخ 87.2/03/31

أداء السهم:
N/A

كبار المساهمين
ك:
25%

30%
25%

18.88%
12.36%

راس المال المدفوع

6,000,000

6,000,000

0.00%

مجموع الموجودات

42,593,052

41,385,921

2.92%

مجموع المطلوبات

29,047,453

28,047,414

3.57%

حقوق المساهمين (غير شامل حقوق
االقلية)

13,545,599

13,338,507

%1055

االرباح (الخسائر) المدورة

6,108,786

5,792,173

%54.5

31/03/2018

31/03/2017

التغير %

3,722,764

2,913,539

27.77%

ايرادات اقساط ميتسبة
صافي أقساط التأمين الميتسبة

4,458,965

3,474,186

28.35%

صافي أرباح أعمال التأمين بعد
المصاريف اإلدارية الموزعة
الربح قبل الضريبة

280,458

1,280,609

-78.10%

316,613

1,003,372

-68.45%

5%

صافي الدخل

316,613

1,003,372

-68.45%

0%

العائد على السهم EPS

0.053

7..0

-68.45%

العائد على الموجودات ROA

0.74%

2.42%

-69.34%

العائد على حقوق المساهمين ROE

2.34%

7.52%

-39.86%

المطلوبات الى الموجودات

68.20%

67.77%

3.36%

نسبة هامش صافي الربح

8.50%

34.44%

-75.30%

20%
15%
10%

شركة
كامل عودة شركة
السنابل
الربيع
سعد
الغفري العقارية للتجارة
لإلستثمار واإلستثمار

مؤشرات المالية

31/03/2018

31/12/2017

التغير %

**كما في 8102/08/10
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جدول توزيعات األرباح

توزيعات ارباح
السنة

تاريخ قرار الهيئة العامة

توزيعات نقدية

توزيعات االسهم

2013

24/04/2014

***

***

2014

23/04/2015

***

***

2015

25/04/2016

***

***

2016

19/03/2017

40%

***

2016

13/07/2018

***

%81

2017

29/04/2018

40%

20%

اخبار الشركة

 قرارات الهيئة العامة غير العادية: oزيادة راس مال الشركة ليصبح سبعة ماليين ومئتي الف دوالر بواقع  %83من قيمة راس
مال الشركة المدفوع ويوزع على شيل اسهم مجانية.
 oقررت الهيئة العامة الغير عادية بتوزيع ارباح نقدية بواقع  %43من راس مال الشركة
المدفوع للمساهمين
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